
هذا " وعلى المؤلف: " ما  يقول)) (( إن )) اختل ق إل هذا (( إن 
ـــ البثبات بعدها يأتي أن النافية إن وعلمة نافية فهي ـا إل ب ـا ونحوـه وهـن
اللـغـة ـفـي ـتـأتي  وإن)) اختل ق إل هذا (( ما إل بـ البثبات بعدها أتى

فهـنـا ، الثقيـلـة ـمـن ومخففة وشرطية وزائدة : نافية أوجه على العربية
: تـعـالى ـقـوله وـفـي أكرمـتـك, ـشـرطية أكرمتني : إن قولك وفي نافية

نن ننَنو ظظ نت نو نن ((  نم إإ ظت نث إب لل نل لل إإ إللي إل يعني ، نافية ؟ نافية أو  مخففة)) نق
ـكـرام ـكـانت ماـلـك : " وإن الـشـاعر قول وفي ، نافية فهي إل أبثبت إذا

: " بـنـي الـشـاعر ـقـول وفي الثقيلة من  مخففةمالك" " , "إن المعادي
 هنا)) هذا (( إن:  هنا المؤلف قال " ... طيب ذهبوا أنتم إن ما غدانة

وقوله التوحيد من وسلم عليه الله صلى به جاء إليه, ما المشار هذا ما
ـذب إل  أي)) اختل ق (( إل:  ـال ، ـك ـق يـق ـتراه أي الكلم : اختـل و اـف

هذا الكافرون (( وقال سبق فيما قولهم على مبني بناء هذا و كذبه
والختل.ق.  بالكذب إل بإيش؟ إل يأتي ل  والكذاب)) كذاب ساحر

اا الرسالة أنكروا التوحيد أنكروا ولما  نل:  فـقـالوا أيـضـ إز ظؤزننن نأ إه ((  نلينن نل نع
ظر نك ذذ نن ال ننا إم إن نلي الـسـتفهام بـصـيغة أتى لكنه للنفي الستفهام  وهذا)) نب
وـلـم بينـنـا ـمـن اـلـذكر علـيـه يـنـزل كيف يتعجبون كأنهم نفيه في مبالغة
ظلَنوا:  تعالى كقوله وهذا ؟ غيره أحد على ينزل نقا نو نَنول ((  نل نل ذز نذا ظزن نهنن

ظن نرنآ ظق نل نل ى ا لل نع ظج نن نر إن إم نلي نت ني نر نق نل لم ا إظلي ـتين)) نع ـا  والقرـي ـة هـم مـك
ـون ، والـطـائف ـو يقوـل ـزل : ـل ـذا ـن ـرآن ـه ـى الـق ـابر ـمـن رـجـل عـل الـك
يـنـزل فكـيـف الـقـوم أصغر من يعتبر الذي الغلم هذا على ل والشراف

. بيننا من الذكر عليه
: " بتحقـيـق ـقـال ـقـراءات فيـهـا المؤـلـف  ذـكـر)) (( أأزنزل:  وقوله  

أن والتحقيق الفعل وهمزة الستفهام همزة هما الهمزتين " ، الهمزتين
تـمـر " ـبـأن الثانـيـة  " وتـسـهيل)) الننذكر علليه (( أأزنزل هكذا تقرأها
اا عليها  ـلـم)) (( أأزنزل:  فتقول بينتها أنك ول حذفتها أنك يظهر فل مر

ـبين ـال تـت ـف " وإدـخ ـا أـل ـى بينهـم ـوجهين عـل ـي " أي اـل ـق وجـه التحقـي
(( التحقيق قراءة على فتقول الهمزتين بين أي بينهما ألف ، والتسهيل

اا  ـفـالقراءة)) (( أأزنننزل التـسـهيل ـقـراءة  وعـلـى)) نآأزنننزل : أرـبـع إذ
ـدون الثانية تسهيل ، بألف الهمزتين تحقيق ، ألف بل الهمزتين تحقيق ـب

نل طيب ، اللف مع تسهيلها ، ألف إز ظؤزن نأ إه ((  نلي نل ظر نع نك ذذ (( علليننه )), ال
اـلـذي الـقـرآن بـهـذا ـجـاء اـلـذي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى محمد  على))

ذكر القرآن بأن منهم إقرار وهذا القرآن أي الذكر و طيب ، به يذكرهم
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ل وأنـهـم والتهـكـم التـنـزل ـسـبيل على قالوه يكونوا أن يحتمل كان وإن
اا ذكر بأنه يؤمنون اا يكون أن نفي بذلك فالمقصود كان وأي ـصـلى محـمـد

" بأـشـرافنا ول بأكبرـنـا : " ولـيـس يـقـول ، الرسول هو وسلم عليه الله
اـلـذي ولـكـن وأـشـرفهم أـكـبرهم عـلـى الـقـرآن نزول يكون أن ويريدون

اا لـكـذبوا وأـشـرفهم أـكـبرهم على نزل لو أنه نتيقن الـلـه ـقـال كـمـا أيـضـ
ظلَنوا:  تعالى نقا نو نَنول ((  نل نل إز إه ظأزن نلي نل كك نع نل نَنو نم نل ننا نو نل نز لكننا نأزن نل ني نم إضنن ظق نل

ظر نم نل لم ا نن ل ظث ظرو نظ نَنو* ظين نل نو ظه   ننا نل نع لكا نج نل ظه نم ننا نل نع نج لل نل ظج ننا نر نس نب نل نل نو
نم إه نلي نل نن نما نع ظسَنو إب نل لـو أنـه ونعـلـم الحـق يريـدون ل معاندون  فهم)) ني

دد غير على نزل علــى نزل يكون أن لطالبوا وسلم عليه الله صلى محم
ـه صلى محمد شخصية أجل من حقيقة الرسالة ينفوا لم لنهم غيره الـل
أماـنـة وأقواـهـا الشخصيات أفضل من عندهم شخصيته فإن وسلم عليه

اا وأحسنها فـهـو والمـكـابرة العـنـاد ـسـبيل عـلـى ـهـذا يقوـلـون ولـكـن خلق
صننادقلين كنتم إن بآبائنا (( ائتَنوا:  قالوا بالبعث حدبثوا لما كقولهم

متى بالبعث يحدبثون الن بالبعث يحدبثوا لم لنهم منهم مكابرة وهذا)) 
بـهـذا يتـحـدوا ـحـتى للبـعـث ـحـدد اـلـذي الموعد يأتي القيامة. فلم يوم ؟

ـيـوم إـلـى يبعثـكـم بـثـم يحييـكـم بـثـم يميتـكـم الله : إن لهم فيقال التحدي
: لـهـم تقوـلـوا ـحـتى الن تبعـثـون إنـكـم لـهـم ـقـالت ما الرسل و القيامة

ـاءهم وسيأتي القيامة يوم وستبعثون بل ، آبائنا هاتوا ، ـسـبقهم وـمـن آـب
ـب. نـقـول ـولهم : إن طـي )) بليننننا مننن الننذكر علليهننم (( أؤزنزل ـق

نـزل لـو أنـه نعلـم لننـا ، والمعاندة المكابرة ؟ إيش سبيل على قالوها
اا لقالوا غيرهم على أـمـا ، أـشـرفنا ول بأكبرـنـا : ولـيـس ـقـالوا ، آخر شيئ

لـيـس فالرـسـول ، ـصـادقون فـهـم قالوه كانوا إن بأكبرنا : وليس قولهم
ـفـإن كاذبون فهم أشرافنا : ول قوله أما و يكبره من فيهم سنا بأكبرهم
اا علـيـه الله صلى النبي الخلق, قال أشرف وسلم عليه الله صلى محمد
بننني من واصطف ى إسماعليل بني اصطف ى الله ( إن:  وسلم

لا كنازنة من واصطف ى كنازنة إسماعليل مننن واصننطف ى قريشنن
ـال). هاشننم بننني من واصطفازني هاشم بني قريش ـه  وـق الـل

ظه:  وتعالى تبارك لل ظم (( ال نل نع ظث نأ نلينن ظل نح نعنن نج ظه ني نت نل نسننا يجـعـل  فـلـم)) إر
المؤلــف بها. يقول وأولهم بها وأجدرهم بها الناس أحق في إل رسالته
(( أؤزنننزل:  قولهم في للستفهام تفسيره " حال عليه ينزل لم : " أي
عـلـى ـجـاء لكـنـه للنـفـي الـسـتفهام أن  أي)) بليننننا مننن الذكر علليه
اـلـذكر علـيـه يـنـزل أن ـمـن والستبعاد للتعجب ؟ لماذا الستفهام سبيل

2



نل(( :  تعالى الله بيننا. قال من نم نب كك إفي ظه نن نش إر ي إم نك (( بل )) إذ
الـقـرآن يـنـزل أن يرـيـدون ـكـونهم ـمـن ادعوه ما لبطال إضراب  هذا))

يقولــون  فكيف)) ذكر ي من شك في (( هم:  يقول أشرفهم على
ل الـصـل ـفـي والـشـاك ؟ محـمـد غير على نزل لو أشرفنا على نزل لو

ال الفرع يطلب النظر بقطع الذكر هذا نزول من شك في كانوا فإذا أص
اا كونهم عن مننن الننذكر علليننه (( أؤزنزل:  يقولون فكيف وآله محمد

اا لـيـس هذا, فقـولهم  . وعلى)) بليننا ـلـم أنـهـم يعـنـي أصـل عـلـى مبنيـ
ال الذكر بهذا يؤمنوا (( بننل غـيـره أو محـمـد ـمـع يكون أن عن فضل أص

ـفـإن الجائي كذبوا حيث القرآن أي  وحي)) ذكر ي من شك في هم
: قاـئـل ـلـك ـقـال ـلـو لنه للشيء منكر فإنه بالشيء جاء بمن كذب من

اا تكون هل ، كاذب : أنت فقلت اليوم فلن قدم ـدومه مؤمن ـم ؟ بـق ، نـع
اا تكون ل اا تكون وكيف ، بقدومه مؤمن من إل يأتك لم وهو بقدومه مؤمن

ـذا كان إذا ولهذا ؟ كذاب صاحبها أن زعمت الذي الطريق هذا ـذكر ـه اـل
ـاذب : أنه وقالوا ، وسلم عليه الله صلى محمد طريق عن إل يأت لم ـك

ـه أحق هو من فيه لن الرسالة في حق له وليس برسول ليس وأنه مـن
اا ؟ ذكر إنه تقولون فكيف ـهـذا وـهـل اـلـذكر ـهـذا ـمـن ـشـك ـفـي ـهـم إذ
ســبيل على أنه أعلم والله الظاهر ؟ العناد سبيل على أو حقيقة الشك
الدعاـيـة فبـقـوة المـضـادة الدعاـيـة لـقـوة يـشـك ـمـن منـهـم لـكـن العـنـاد

؟ إـيـش العاـمـة يلـحـق ـسـوف الـكـابر ـمـن جاءت إذا سيما ول المضادة
:  وـقـوله)) ذكننر ي مننن شننك فنني هننم (( بل القول هذا من شك

ـهـو الـقـرآن. والـشـك وـهـو أنزلت الذي الذكر من  أي)) ذكر ي (( من
: أقسـام خمسـة إلى ينقسم الدراك : إن قيل وقد الجزم وعدم التردد
اا علـيـه ـهـو ما على الشيء إدراك اا إدراـكـ عـلـى الـشـيء وإدراك ، جازـمـ
ــا خلف ــو ـم ــه ـه ــان الـشــيء وإدراك ، علـي الـشــيء وإدراك ، برجـح

أقسام. خمسة السواء, هذه على الشيء وإدراك ، بمرجوحية
اا عليه هو ما على الشيء فإدراك اا إدراك اا يسمى جازم ـا علم أن كإدراكـن
علـيـه ـهـو ما خلف على الشيء وإدراك ، علم هذا البثنين نصف الواحد

ال بدر غزوة أن تدرك أن مركب, مثل جهل نسميه فهذا الثالثة السنة مث
ال ـل هذا بالكلية إدراكه وعدم ، مركب جه الـشـيء وإدراك ، بـسـيط جـه
التـسـاوي ـمـع إدراـكـه وهم, و المرجوحية مع إدراكه و ، ظن رجحان مع

هـو مـا خلف وعلـى ، عليه هو ما على إدراكه ، أقسام ستة فهذه شك
، بمرجوحية والدارك ، برجحان والدراك ، بالكلية الدراك وعدم ، عليه

3



اا . الشك أقسام ستة بالتساوي والدراك اا التساوي به يراد أحيان ـ وأحياـن
كلم ـفـي يـكـون ـمـا وـهـذا والمـسـاوي والمرـجـوح الراـجـح عـلـى يطـلـق
نجاـسـة ـفـي الـشـك أو الـحـدث ـفـي الـشـك عن يتحدبثون عندما الفقهاء
ـى يعني والمساوي والمرجوح الراجح الشك يريدون فإنهم الطاهر بمعـن

نـجـس أنـه ظنك على غلب ولو الطاهر الماء نجاسة في شككت إذا أنه
أـحـدبثت أـنـك ظـنـك على غلب ولو أحدبثت هل شككت وإذا ، طاهر فهو

: قـال وسـلم عليـه اللـه صـلى الرسـول بأن ذلك وعللوا ، طاهر فأنت
لل يسمع حت ى ينصرف ( ل لا يجد أو قَنو ـي) ريح ـتى  يعـن ـتيقن ـح ـي
ذكر ي)). من شك في هم (( بل:  يقول نعم ، بالظن عبرة ول
نل((    لما نب ظقَنوا نل ظذو إب ني نذا ل النتقالي للضراب  هذه)) (( بل )) نع

)) وـهـذا ((ـلـم : " أي المؤلف  قال)) عذاب يذوقَنوا (( لما للبطالي
ـا النفي في تشتركان ولم لما لن المعنى ببعض تفسير ـان لكنهـم تختلـف

فــإذا القريب المتوقع لنفي ولما المتوقع غير لنفي لم لن ، عداها فيما
ـام منه يتوقع لم وجه على لقيامه نفي فهذا زيد يقم لم قلت وإذا ، القـي
قرب عن القيام منه يتوقع وجه على لقيامه نفي فهو زيد يقم لما قلت

ـم  أي)) عننذاب يننذوقَنوا (( لما:  فقوله هذا وعلى ـذوقوه ـل ـن ـي ولـك
اا سيذوقونه فتـجـزم نافـيـة : ـتـأتي أوـجـه عـلـى ـتـأتي : ولـمـا قالوا ، قريب

، ـشـرطية وـتـأتي ، حـيـن بمعـنـى وتأتي ، لم تجزمه كما المضارع الفعل
تختـلـف لكنـهـا ـلـم كنـفـي نافـيـة . تأتي أوجه أربعة استثنائية, هذه وتأتي
وـتـأتي الـيـة ـهـذه مـثـل قريـبـا يتوقع ومنفيها يتوقع ل لم منفي بأن عنها

لما:  تعالى كقوله شرطية نل نف نء ((  نزنا نجا ظر نم ننننا نأ نل نع نهننا نج نلي إل نها نعا نل إف نسننا
نن:  تـعـالى كـقـوله اـسـتثنائية وـتـأتي  ،)) إإ نل ((  لس ظك نفنن لمننا نزن نهننا نل نلي نل نع

كظ إف فتقول ، حين بمعنى وتأتي ، حافظ عليها إل نفس كل ما  أي)) نحا
ـا طيب ، الشمس طلعت حين أي الشمس طلعت لما البلد : قدمت هـن
: . ـقـال نافـيـة ؟ الربـعـة القـسـام أي  ـمـن)) عننذاب يذوقَنوا (( لما
ـذوقون  أـصـلها)) (( يننذوقَنوا )) عننذاب يننذوقَنوا لما (( بل لـكـن ـي
ـب.  الـجـزم ـحـروف ـمـن لما لن ، للجزم النون حذفت لمننا (( بلطـي

ـد)) (( عذاب:  قوله لصدقوا ذاقوه  ولو)) عذاب يذوقَنوا يشــكل  ـق
ـب لم ذلك ومع عليه واقع الفعل أن وهو العلم طالب على ـم أي ينـص ـل
اا يذوقوا لما : بل يقل ـعـذاب ينصب لم كيف ؟ ذلك توجيه فكيف ، عذاب
ـعـذاب : إن نـقـول أن ذـلـك ـعـن والـجـواب ؟ علـيـه واـقـع الفـعـل أن مع

الحرـكـات علـيـه تـقـدر المتكـلـم ـيـاء إـلـى والمـضـاف بالياء عذابي أصلها
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مقدرة الحركات فتكون الياء مناسبة أجل من يكسر أن بد ل لنه وذلك
بفتـحـة منـصـوب ـيـذوقوا  مفـعـول)) (( عذاب:  فنقول هذا وعلى عليه

اا المحذوـفـة المتكلم ياء قبل ما على مقدرة اا تخفيـفـ اا ـمـن منـعـ ظهورـهـ
ـثير وـهـذا للتخفـيـف حذفت هنا . والياء مناسبة بحركة المحل اشتغال ـك

ـفـي كما بالتخفيف المتكلم ياء تحذف أن العربية اللغة وفي القرآن في
ظر:  تعالى قوله إبلي نك نل إل (( ا نعا نت ظم نل نما ،))  ا نو نم ((  ظهنن نن نل إه إمنن إزننن نن ظدو إمنن
لل يننذوقَنوا لمننا (( بل طـيـب ، واـلـي وـمـن ، متـعـالي التقدير ،))  نوا

اا ليس  العذاب)) عذاب ـل وذو.ق ذو.ق به الصابة ولكن يذا.ق مطعوم ـك
فـهـذا ومصـصـتها فـمـك ـفـي وأدخلتـهـا حلوة أعطيتك فإذا بحسبه شيء
وأحسـسـت ضربتك وإذا ، ذو.ق فهذا ومضغتها لحمة أعطيتك وإذا ، ذو.ق

ذو.ق لـيـس . فالـعـذاب بحـسـه ـشـيء ـكـل ـفـذو.ق ذو.ق، فـهـذا بالـضـرب
ـه مناـسـب ذو.ق هو بل والشراب الطعام كذو.ق العذاب لمننا (( بل ، ـل

الله صلى النبي لصدقوا ذاقوه : " ولو المؤلف  قال)) عذاب يذوقَنوا
ـصـد.ق إذا لـنـه ينفعـهـم ل التصديق هذا " ولكن به جاء فيما وسلم عليه

: تـعـالى الـلـه ـقـال ينفعـهـم ل ذـلـك ـفـإن ـبـه الـعـذاب ـنـزول بعد الجاحد
لما نل نف نوا ((  نأ ننا نر نس نأ ظلَنوا نب لنا نقا نم إه نآ لل ظه إبال ند نح نزنا نو نر نف نك نمننا نو لنننا إب إه ظك إبنن

نن إكلي إر نش نم* ظم نل نف ظك   نم ني ظه ظع نف نن نم ني ظه ظزن نما لما إإي نوا نل نأ ننا نر نس نأ .)) نب
ـال  ـه ـق ـالى الـل نم:  تـع نأ نم ((  ظه ند نننن ظن إع إئنن نزا إة نخ نمنن نح نك نر ذبنن إز نر إزينن نع نل ا

إب لها نَنو نل ظلَنوا:  تـعـالى كـقـوله ـهـذا ،  نـعـم)) ا نقننا نو نَنول ((  نل نلنن ذز نذا ظزننن نهنن
ظن نرنآ ظق نل نل ى ا لل نع ظج نن نر إن إم نلي نت ني نر نق نل لم ا إظلي نم:  بـعـدها  قال)) نع ظهنن نأ  ))

نن ظمَنو إس نق نة ني نم نح نك نر ذب دون فلن ـفـي النـبـوة : نجـعـل يقوـلـوا  حتى)) نر
ـال)) بليننننا من الذكر علليه (( أؤزنزل:  قالوا لما وهنا فلن ـه  ـق الـل

نم:  تعالى نأ نم ((  ظه ند نن ظن إع إئ نزا إة نخ نم نح يقسمون الذين هم هل  يعني)) نر
ـل بمعنى هنا أم و فلن دون فلن في الرسالة فيجعلون الخزائن هذه ـب

ـش الكلم فتقدير هذا وعلى النفي به يراد الذي الستفهام همزة و ؟ إـي
ـحـتى عـنـدهم الله رحمة خزائن ليس أي ، ربك رحمة خزائن عندهم بل

ـاذا)) بليننننا من الذكر علليه (( أؤزنزليقولوا:  ـم  ولـم ـزل ـل ـى يـن عـل
ـوله الية هذه نظير إن لكم وقلت ؟ فلن أو فلن ظلَنوا:  ـق نقا نو نَنول ((  نلنن

نل ذز نذا ظزن ظن نه نرنآ ظق نل نل ى ا لل نع ظج نن نر إن إم نلي نت ني نر نق نل لم ا إظلينن ـال)) نع ـه  ـق الـل
نم:  تعالى ظه نأ نن ((  ظمَنو إس نق نة ني نم نح نك نر ذب ـرآن يجعلوا  حتى)) نر ـزل الـق يـن
ـى ـال دون فلن عـل نم:  فلن. ـق نأ نم ((  ظه ند نننن ظن إع إئنن نزا إة نخ نمنن نح نك نر ذبنن نر

إز إزي نع نل إب ا لها نَنو نل الـشـيء مـسـتودع والخزينـة ، خزينـة جمـع  خزائـن)) ا
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ـمـن برحمـتـه يـكـون ـمـا  أي)) ربك (( رحمة والرحمة ، خزينة يسمى
ـن عندهم ليس ل، ؟ ل أو نعم والجواب والمعنوية الحسية الرزا.ق خزاـئ

" الوهــاب : " الغالب المؤلف  قال)) (( العزيز:  قوله ربك.  و رحمة
ال العطايا، وهي الهبات كثير أي  فأـضـاف)) ربننك (( رحمننة:  ـقـال أو

اا به اعتناء وسلم عليه الله صلى النبي إلى الربوبية ـ حـصـل ـمـا أن وبياـن
ـص ولهذا له الخاصة الله ربوبية بمقتضى فهو الرسالة من له نقول: أـخ

عبوديـة العبودـيـة أـخـص أن كمـا للرـسـل ؟ لمـن كـان ما الربوبية أنواع
سبحانه الله ربوبية الربوبية أخص لن إليه الربوبية أضاف ولهذا الرسل
ـأنه وسلم عليه الله صلى محمد رأسهم وعلى لرسله وتعالى يـشـير فـك

، ـبـه رحمـتـه ـمـن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى للرسول الله رسالة أن إلى
ـه)) الَنوهنناب (( العزيز:  وقوله ـبة  فـي ـة مناـس )) (( العزيننز عظيـم

ـفـو.ق الـلـه ـعـزة أن لـيـبين وـشـقا.ق ـعـزة في كانوا الذين هؤلء لمقابلة
ـم غالب وأنه وحميتهم وأنفتهم عزتهم ـاهر لـه ـم وـق )) (( الَنوهاب ، لـه

وهـبـه أـنـه يعـنـي وسلم عليه الله صلى للرسول بالنسبة ؟ لمن بالنسبة
.  النبوة

معانيـهـا أحد " وهذا الغالب : " أنه المؤلف  يقول)) (( العزيزطيب.  
ـواع بثلبثة على يدل أو يشمل أكثر. فالعزيز معنى على تشتمل ولكنها أـن

معناه المتناع فعزة ، القهر وعزة المتناع وعزة القدر : عزة العزة من
علـيـه يمتنـع عزـيـز فهـو وعيب نقص كل عن وتعالى سبحانه الله امتناع

فالـسـيادة والـسـيادة الـشـرف عزة يعني القدر وعزة ، وعيب نقص كل
إه وـجـل ـعـز لله المطلقة والعزة وجل عز لله المطلقة للنن إل نف ظة ((  لز إعنن نل ا
لعا إملي لـكـل ـغـالب أنه أي ، الغلبة عزة وهي القهر : عزة والثالث  ،)) نج

أـشـعار وـمـن ، أـحـد لكل غالب أنه أي الغلبة عزة يعني القهر فعزة أحد
" الغالب ليس المغلوب , والشرم الطالب والله المفر " أين الجاهلية

اا لـهـا تفـسـير بالغالب للعزيز الله رحمه المؤلف تفسير يكون طيب. فإذ
ـمـن ـكـل أن ـسـبق فيـمـن ذكرـنـا لنـنـا قاصر تفسير وهو المعاني ببعض
اا لـكـن قاصر تفسيره فإن عليه يدل ما ببعض القرآن فسر يفـسـر أحيانـ

ال عليه دل ما ببعض القرآن اا ل تمثي ـالكم خذوا ، حصر يفـسـر يـكـون ، ـب
لم:  تعالى الله قول بعضهم كتفسير الحصر، ل التمثيل سبيل على ظثنن  ))

ننننا نث نر نو نب نأ نتننا إك نل نن ا إذي للنن ننا ا نلي نف نط نصنن نن ا نزنننا إمنن إد نبا نم إع ظهنن نن إم كم نف إل نظننا

إه إس نف نن نم إل ظه نن إم كد نو إص نت نق نم ظم ظه نن إم كق نو إب إت نسا نرا نلي نخ نل الظــالم  فسر)) إبا
يـصـليها اـلـذي ـهـو والمقتـصـد ، وقتها عن الصلة يؤخر الذي بأنه بنفسه
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، اـلـوقت أول ـفـي يـصـليها اـلـذي ـبـالخيرات والـسـابق ، الوقت آخر في
ـي بالذي والمقتصد يزكي ل بالذي لنفسه الظالم فسر وبعضهم ول يزـك
ـول التفـسـير فهذا ويتصد.ق يزكي بالذي بالخيرات والسابق يتصد.ق : نـق

ـهـذا ـفـي منحـصـر المعنى أن أنه يرد لم المفسر لكن قاصر أنه شك ل
ل اـلـذي مـثـل لنفسه الظالم مثل يعني التمثيل، ؟ إيش بذلك أراد وإنما
ـالخيرات السابق ، ويتصد.ق يصلي ل الذي مثل المقتصد ، يزكي ـل ـب مـث
فيعطونها وغيره النبوة  من)) (( الَنوهاب طيب ، ويتصد.ق يزكي الذي
رحـمـة خزاـئـن عـنـدهم ـهـل ـهـذا يعني النفي على مفرع هذا شاءوا من
؟ ـشـاءوا ـمـن ويمنعونـهـا ـشـاءوا ـمـن فيعطونـهـا وغيرـهـا النبوة من الله

. نعم ، ل فالجواب
)) عننذاب يننذوقَنوا لمننا (( بل:  وجل عز الله قول : في الطالب  

نل:  يقول وجل عز الله أن مع النبي لصدقوا ذاقوها : لو قال نبنن ندا ((  نبنن
نم ظه ظزنَنوا نما نل نن نكا ظفَنو نخ نن ظي ظل إم نب نَنو نق نل ندوا نو ظدوا ظر نعا نما نل ظهننَنوا إل ظه ظزن نننن نع

نَنو:  قوله بعد وهذا] 28[النعام:)) نل نو نر ى ((  نذ نت ظفَنوا إإ إق نل ى ظو إر نع لنننا ال
].27[النعام:))

. القيامة يوم هذا : نعم الشيخ
 ؟ الدنيا في  هذا)) العذاب (( يذوقَنوا:  الطالب
. الدنيا في : إيالشيخ
نم:  وتـعـالى تـبـارك الـلـه ـقـال ، الرجـيـم الـشـيطان ـمـن ـبـالله أعوذ نأ  ))

نم ظه ند نن ظن إع إئ نزا إة نخ نم نح نك نر ذب إز نر إزي نع نل إب ا لها نَنو نل )). ا
ال: مناقشة    كم؟ قراءات عدة فيها))  علليه (( أأزنزل سبق فيما أو

قراءات. أربع: الطالب
 ؟ أذكرها نعم :الشيخ

: .....الطالب
: ..... الشيخ

: ..... الطالب
 ؟ إيش تصير:  الشليخ

: ..... الطالب
. خطأ:  الشيخ

: .... الطالب
. خطأ:  الشيخ

: ...... الطالب
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 ؟ الثالث ، طيب ، الثانية تسهيل:  الشيخ
: ...... الطالب
طـيـب ، التحقـيـق ـمـع والثانـيـة الوـلـى الهـمـزة بين ألف إدخال:  الشيخ
 ؟ الرابعة
: ..... الطالب
تحقـيـق اقـرأ طيـب ، الثانيـة تسـهيل مـع بينهمـا ألـف إدخـال:  الشـيخ

 ؟ بينهما بألف الهمزتين
)) . : (( نآؤزنزل الطالب
 ؟ ألف معها الثانية بتسهيل طيب))  : (( نآؤزنزل الشيخ

)) . علليهم : (( نآازنزل الطالب
 ؟ ألف بدون الثانية تسهيل نعم:  الشيخ

)) . : (( أوزنزل الطالب
. طيب ألف بدون:  الشيخ

 ؟ سامي))  بليننا من الذكر علليه (( أؤزنزل تعالى  قوله معنى ما
: ..... الطالب
طيب ، تمام ، منه أشرف هو من فينا أن مع نحن وتركنا يعني:  الشيخ
ر ي منن شنك فني هنم  (( بل: قوله )) (( بنل أخ ـيـا ـقـل))  ذك

 ؟ النتقالي أو البطالي للضراب
: .... الطالب
. حضرت ما:  الشيخ

: ..... الطالب
. نعم ، اضبط طيب:  الشيخ

: ..... الطالب
وفـيـه ـسـبق ـمـا يبـطـل إبـطـالي إـضـراب فـيـه لن الـنـوعين أي:  الشيخ

(( أؤزنزل سبق بما اتصاله وجه ما ، طيب ، انتقالي ؟ انتقالي إضراب
؟))  ذكننر ي فنني شننك فنني هم )) (( بل بليننا من الذكر علليه

. نعم
الـنـبي على نزل لما شك في أنهم لبيان إبطالي هنا الضراب:  الطالب

 وسلم عليه الله صلى
سبق بما ارتباطه وجه ما لكن ، : انتقالي يقول هنا الخ طيب:  الشليخ

 ؟ انتقالي أو إبطالي كان سواء
ـنـزل لـمـا ـشـك ـفـي يكوـنـون ـسـوف المؤمنون غير ...... لن:  الطالب
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. وسلم عليه الله صلى الرسول على
غـيـره عـلـى أو محمد على سواء الذكر من شك في أنهم يعني:  الشيخ

اا ، اا هذه دعواهم طيب. إذ يذوقَنوا  (( لما: قوله ، طيب ، فقط تحجج
 ؟ مدخولها في تعمل .... ماذا محمد))  )) (( لما عذاب

: ..... الطالب
دخولها فـي تعمـل مـاذا:  الشيخ علـى دخلـت إذا ، معناهـا أريـد ل ؟ م
 ؟ فيه تعمل فماذا شيء

. تجزم نعم))  عذاب يذوقَنوا لما : (( بل الطالب
ـأتي طـيـب ، عرفت ، لم بـ المؤلف فسرها ولذلك تجزم:  الشيخ لـمـا ـت

 ؟ للجزم ول للنفي أنها هنا منها ؟ أوجه عدة على العربية اللغة في
. للنفي:  الطالب
. , وغير وللجزم للنفي:  الشيخ

. للشرطية:  الطالب
. مثال للشرطية:  الشيخ

. الشمس طلعت لما البلد وصلت:  الطالب
. ل:  الشيخ

. حين بمعنى هذه:  الطالب
. حين بمعنى هذه طيب:  الشيخ

. شرطية تأتي:  الطالب
لما:  الشيخ نل نف نم ((  ظه نء ظفَنوا نما نجا نر ظروا نع نف إه نك ] طيب89[البقرة:)) إب
. نعم ، معنا . بقي

. استثنائية:  الطالب
. مثل:  الشيخ

نن:  الطالب إإ نل ((  لس ظك نف لما نزن نها نل نلي نل كظ نع إف  .)) نحا
: ـقـوله الـصـف... طـيـب ـتـوازي عـشـان تـقـدم طيب ، أحسنت:  الشيخ
ـن العذاب يذوقوا لم أنهم على تدل))  عذاب يذوقَنوا لما (( بل ولـك

 ؟
ال الدنيا في يذوقوه أن إما يعني:  الطالب . عاج
اا الشيء نفي النفي. لكن تفيد هنا ل:  الشيخ اا نفي  ؟ ماذا أم قاطع

. قرب عن المتوقع نفي ...: الطالب
يعـنـي ـعـذاب ـيـذوقوا فلـمـا ، ـقـرب ـعـن المتوقع نفي أحسنت:  الشيخ
..... وهي إشكال))  : (( عذاب قوله في ، قرب عن سيذوقونه ولكن
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 ؟ مكسورة هي ذلك ومع الفعل عليها تسلط قد أنه
: ..... الطالب
اا الباء على هنا العراب يكون:  الشيخ . مقدر

. نعم:  الطالب
ـوله ، المتكلم ياء تقدير على لنها:  الشيخ خزائننن عندهم  (( أم: ـق
 ؟ الخ سبقها لما الية هذه مناسبة))  الَنوهاب العزيز ربك رحمة

ـحـتى الـلـه رحـمـة خزاـئـن عـنـدهم ـهـل يعني التعجب استنكار:  الطالب
..... يريدون لمن النبوة يعطوا
ـا ؟ الـقـرآن في نظير له هل طيب ؟ بهذا تكون هل:  الشيخ ـا ـم نظيرـه

. أكثر تبين آية لها بأن ؟ القرآن في
ظلَنوا:  الـطـالب نقننا نو نَنول ((  نل نلن ذز نذا ظزنن ظن نهن نرنآ ظقن نل نلن ى ا لل نع ظجنن نن نر إمن

إن نلي نت ني نر نق نل لم ا إظلي نم )) نع ظه نأ نن ((  ظمَنو إس نق نة ني نم نح نك نر ذب  .)) نر
. نعم:  الشيخ

ـدء ـفـي وـجـل ـعـز الله قال بثم  ـدرس ـب ـد اـل نم : الجدـي نأ نم ((  ظه ظك نل نل ظم
إت نَنوا نم لس إض ال نر ل

ن نما نوا نما نو ظه نن نلي فـهـي للـضـراب هـنـا))  (( أم   ،)) نب
الـسـتفهام وـهـذا الـسـماوات مـلـك ألـهـم ـبـل يعـنـي والهـمـزة بل بمعنى
 (( ملك: وـقـوله  والرض، الـسـماوات مـلـك لـهـم لـيـس يعني  للنفي،

ـا فـكـل عل كل اللغة في وهو سماء، جمع السماوات))  السماوات ـم
المعروفــة الســماوات هنــا بــه المــراد ولكــن ، الســماء فهــو علك

ـه الله صرح كما سموات سبع أنها والمعروف السماوات ، المحفوظة ـب
المعروـفـة، الرض ـهـذه فـهـي))   (( الرض: . وـقـوله آيـات عـدة في

اا أراضين سبع وهي ظه : تعالى قوله في القرآن ظاهر هو كما أيض لل (( ال
إذ ي لل نق ا نل نع نخ نب لت نس نَنوا نم نن نس إم إض نو نر ل

ن لن ا ظه نل نث ـا المثلية  فإن)) إم هـن
ـا العدد في ولكنها  الكيفية، في ول الحجم في ل العدد في ـاءت وكـم ـج

اا، ذلك في السنة ( من:  وـســلم عليه الله صلى النبي قول في  صريح
لا اقتطع لا الرض من شبر سننبع مننن القليامة يَنوم طَنوقه ظلم

من والرض السماء بين ما أي))  بلينهما  (( وما:  وقوله). أراضلين
مـمـا وغيرـهـا والكواكب والنجوم والقمر كالشمس العظيمة المخلوقات

اا والرض الـسـماوات بين ما جعل ولكن  الله، إل يعلمه ل لهـمـا، قـسـيم
، والرض الـسـماوات تقاـبـل عظيـمـة مخلوـقـات بينهـمـا ما أن على يدل

والـكـواكب والنـجـوم والقـمـر : الـشـمس قلـنـا ؟ بينهـمـا اـلـذي من طيب
ورب نعلـمـه ـلـم مـمـا ذـلـك غـيـر ـمـا إـلـى الغـيـوم وـكـذلك الرياح وكذلك
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. يعلمونه ل وربما خلق من يعلمون
فـهـل الـسـماوات مـلـك لهم أن " أي ذلك زعموا : " إن المؤلف قال  

ظقَنوا((  يمكن ل ؟ ذلك يملكون نت نر نلي نل إب إفي نف نبا نس نل المؤـلـف ـكـأن )) ا
اا))   (( فلليرتقَنوا: قوله جعل الله رحمه ـدر لشرط جواب ـي مـق إن يعـن
الموصــلة السباب في فليرتقوا والرض السماوات ملك لهم أن زعموا

: ـقـوله ، نـعـم ، ـشـاءوا ـمـن ـبـه فيخـصـوا ـبـالوحي فـيـأتوا الـسـماء إـلـى
ـفـإن أي مـقـدر ـشـرط ـجـواب ـفـي واقـعـة ـهـذه الفاء))  (( فلليرتقَنوا

ـك زعـمـوا ـوا ذـل ـا وـسـكنت الـمـر لم واللم ، فليرتـق ـد لوقوعـه ـاء بـع ـف
الـلـه ـقـال ، والواو وبثم الفاء بعد وقعت إذا تسكن المر لم لن العطف
ـالى لم:  تـع ظثنن ظضننَنوا ((  نق نلي نم نل ظهنن نث نف ـذه))  نت ـد ـه ـم بـع ظفننَنوا((  ، بـث ظليَنو نل نو

نم ظه نر ظذو ند  الواو، بعد هذه))  ظزن ظد نم نلي نل نف لب ((  نب نس نل ى إب إء إإ نما لس  بـعـد)) ال
وقـعـت وـلـو مكـسـورة تـكـون التعليل لم فإن التعليل لم بخلف ، الفاء
ـه قال كما ، الحروف هذه بعد ظروا : تـعـالى الـل ظف نك نلي إل نمننا ((  نم إب ظه ننننا نلي نت نآ

ظعَنوا لت نم نت نلي إل لليتمتـعـوا : يـقـل  وـلـم)) نو التعلـيـل فلم ، التعلـيـل لم لنـهـا و
اـلـواو بعد وقعت إذا إل مكسورة تكون المر ولم دائمة مكسورة تكون
ند:  قال ولهذا وبثم والفاء ظد نم نلي نل نف لب ((  نب نس نل ى إب إء إإ نما لس هنا فاللم )) ال
ـصـادقين ـكـانوا إن يعـنـي التـحـدي هـنـا ـبـالمر الـمـراد أن والظاهر للمر

إـلـى يوـصـل ـمـا ـكـل وـهـو ـسـبب جمع فالسباب السباب، في فليرتقوا
نن : تعالى قوله نظير الية وهذه ، المقصود نم نن ((  نن نكننا ظظنن نن ني نن نأ نلنن

ظه نر ظص ظه نين لل نليا إفي ال نزن ند إة ال نر إخنن ند نوال ظد نمنن نلي نل لب نف نب نسنن نلنن ى إب إء إإ نما لسنن ال
ـى يوـصـله بـشـيء أي   ،)) لم((  الـسـماء إـل نع ظث نط نق نلي نر نل ظظنن نلين نل نل نف نهنن

لن نب إه نذ ظه ظي ظد نلي ظظ نما نك إغلي السننباب فنني  (( فلليرتقَنوا: قال فهنا )) ني
اا فليجعلوا أي))  هذا أن ومعلوم ، السماء إلى يصلون بها يرتقون أسباب

الـسـماء إـلـى : " يـصـلوا ـقـال بثم ، نعم يحققوه أن لهم يمكن ل التحدي
ـاء شاءوا من به فيخصوا بالوحي فليأتوا ـى " بـن ـولهم عـل  (( أؤزنزل: ـق

اا قالوا ؟ نصل كيف يعني))  بليننا من الذكر علليهم ـوا : إذ ـى ارتـق إـل
ـف قال بثم ، طيب ، شئتم من به وخصوا الوحي وأنزلوا السماء : المؤـل
، النفي بمعنى الذي " النكار النكار همزة بمعنى الموضعين في " وأن
ـل ، والرض السماوات ملك لهم وليس الله خزائن عندهم ليس يعني ـب

. كله هذا من خليون هم
كد : تعالى قال بثم  ظجن نك((  حقـيـر جـنـد أي))  نما ((  إلنن ننا ـفـي أي))  ظه

كم((  لك تكذيبهم ظزو نه نن((  جند صفة))  نم إب إم نزا نحن نل جـنـد ـصـفة )) ا
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اا ـدير ، مـحـذوف مبتدأ خبر))  )) (( جند هنالك ما (( جند ، أيض التـق
لـهـا ، مـعـاني ـعـدة لـهـا))  (( ما لن ، وصفة نكرة))  (( ما و جند هم

: الشاعر قول في جمعت معاني عشرة
ـمـن ـسـليم بـيـت عـلـى فحافظ   عدها رمت إذا عشر ما محامل 
 الشعر
زيد ونفي بكف     لنكرها فاعجب الوصل شرط ستفهم 
 مصدر تعظيم

بيت على فحافظ     عدها رمت إذا عشر ما  محاملالبيتين:  أعيد
 الشعر من سليم

تعظـيـم زـيـد ونفي بكف      لنكرها فاعجب الوصل شرط ستفهم
 مصدر

اا أعيد بيت على فحافظ     عدها رمت إذا عشر ما محامل:  بثالث
الشعر من سليم

تعظـيـم زيد ونفي بكف     لنكرها فاعجب الوصل شرط ستفهم 
 مصدر

؟ حفظهما من
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